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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 21. oktober 2013 

stillet følgende spørgsmål nr. 64 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-

byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane 

Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 64:  

’’Vil ministeren oplyse, hvor mange patienter, der i Danmark er registrerede 
med diagnosen "fibromyalgi", hvor mange af disse patienter som er eller har 
været under psykologbehandling de seneste tre år fordelt på regioner, samt 
om diagnosen i Danmark følger WHO's klassificering, og om dette indebærer, 
at diagnosen har en såvel fysisk som psykisk komponent? ” 

 

Svar: 

Det er en sundhedsfaglig vurdering, hvordan en diagnose klassificeres og hvil-

ke komponenter diagnosen består af. Til brug for min besvarelse har ministeri-

et derfor anmodet om et bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende: 

 

”Fibromyalgi er et symptomkompleks eller syndrom, karakteriseret af diffust 

udbredt smerte i flere områder af kroppen, og med varighed i mindst 3 måne-

der. Træthed, søvnproblemer, angst/depression og en række andre uspecifik-

ke symptomer er ofte ledsagende symptomer. 

 

Ætiologien til fibromyalgi er ikke afklaret, men er sandsynligvis multifaktoriel. 

Sygdommen forstås bedst som en bio-psyko-social lidelse, hvor alle dele spil-

ler en rolle i det samlede sygdomsbillede. 

 

Det er muligt at modtage behandling hos psykolog enten i sygehusregi eller 

hos praktiserende psykolog. Der findes ikke data for hvor mange mennesker 

med fibromyalgi som har modtaget psykologbehandling. 

 

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at diagnosen fibromyalgi er optaget på den of-

ficielle diagnoseliste, ICD-10, og derfor kan anvendes ved indberetning til de 

nationale registre. Fibromyalgi har diagnosekoden DM79.7.  

 

Statens Seruminstitut har oplyst, at der ifølge Landspatientregistret blev regi-

streret 1171 antal unikke patienter med diagnosen fibromyalgi i 2011, mens 

der i 2012 blev registeret 1211 antal unikke patienter.” 

 

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens svar. Derudover kan jeg oriente-

re om, at det er aftalt, som led i Sundhedsstyrelsens arbejde med nationale 

kliniske retningslinjer, at der primo 2014 igangsættes udviklingen af retnings-

linjer vedr. udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet med for-

ventet publicering i efteråret 2014.  
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Side 2 

 

Formålet med nationale kliniske retningslinjer er blandt andet at sikre den 

bedst mulige og mest ensartede behandling af patienter, i det konkrete tilfælde 

behandling af bl.a. fibromyalgipatienter. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Astrid Krag      /      Gertrud Rex Baungaard 

 


